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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. 

PRESIDENTE: EVANDRO VERMELHO. 
VICE-PRESIDENTE: ROBERTO CARLOS PARTELLI. 
SECRETARIO: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA. 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, reuniu 
se a Câmara Municipal de Marilândia, sob a presidência do Vereador Evandro 
Vermelho e presentes os vereadores Adilson Reggiani, Douglas Badiani, Ivaldo da 
Silva, Jocimar Rodrigues Santana, Paulo Costa, Renato Meneghini, Roberto Carlos 
Partelli e Suzi Ever Lorenzoni. Havendo número regimental, o presidente agradeceu 
a presença dos colegas vereadores, presença da Sra. Rosa Carmelina Falqueto que 
esteve representando sua mãe Sra. Elisa Lorenzoni Falqueto e assistência. O 
presidente de acordo com a Resolução nO 061/2007, solicitou a vereadora Suzi Ever 
Lorenzoni para pronunciar a citação Bíblica: "Abre a tua boca a favor do mudo, pelo 
direito de todos que se acham em desolação; Abre a tua boca, julga corretamente e 
faze justiça aos pobres e aos necessitados". (Provérbios 31: 8 e 9 ). Logo Após, o 
Presidente de acordo com o Artigo 164 do Regimento Interno, solicitou ao Secretário 
Vereador Jocimar Rodrigues Santana, que procedesse a chamada nominal dos 
Vereadores, estando presentes todos os vereadores e tendo em vista haver número 
legal de vereadores conforme exigência do artigo 156 do Regimento Interno 
declarou aberta a sessão. O Presidente solicitou a dispensa da leitura da Ata da 
Vigésima Sessão Ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2017 e informou que 
disponibilizou uma cópia da mesma para cada vereador, tendo sido a Ata colocada 
em única discussão e votação tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida o 
Secretário leu a matéria do Expediente, sendo: Projeto de Lei nO 040/2017 - autoria 
do chefe do poder executivo que dispõe sobre critérios para a concessão de 
benefício das fraudas geriátricas pela secretária municipal de saúde. Indicações nO 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125/2017. Ofício da Vice-Reitora 
do UNESC Sra. Maria José Rossi Vasconcelos agradecendo a homenagem 
realizada através de uma Moção de Aplausos elaborada por esta Casa, 
parabenizando a instituição pelos 50 anos. Convite do Prefeito Municipal de t/J 
Colatina, Sr. Sérgio Meneguelli e da Secretária de Educação Sra. Jussara Richa d. 
convidando para participar do desfile cívico escolar e militar em comemoração aos 
96 anos de Emancipação Política do Município de Colatina, que acontecerá no dia I 
22 de agosto de 2017 com inicio às 8:00 horas na Avenida Getúlio Vargas. Convite ) 
do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para uma 
reunião da comissão de agricultura onde será debatida a fiscalização do IDAF nas \ 
regiões norte e noroeste do Estado do Espírito Santo. Informou que se encontra na J 

Secretária da Câmara Municipal o balancete das receitas e despesas da Câmara ~ó 
Municipal de Marilândia, referente ao mês de julho de 2017. O Presidente passou a ~. 
palavra para ao Vereador Ivaldo da silva, que alegou o não cumprimento da Lei nO , 
1.135/2015, na qual concede diárias aos servidores públicos em exercício, fora do 
município e o uso indevido do suprimento de fundos para arcar com devidos fins, 
sabendo-se que esse recurso deve ser usado para pagar despesas eventuais e não 
comuns e rotineiras. E finalizou com relato de denúncias de perseguição políticas 
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praticados a servidores públicos concursados. Em seguida, foi concedida a palavra 
ao Vereador Roberto Carlos Partelli, que prestou homenagens a Sra. Carminha, que 
veio representando sua mãe Sra. Elisa Lorenzoni Falquet,o que faleceu aos seus 
107 anos de vida. Fez convite em nome do Pastor, Beto de Colatina, para um evento 
que acontecerá sábado às 18:00 horas, na Igreja Batista do Patrimônio do Rádio e 
contará com a presença da dupla André e Felipe. Convidou também á todos a 
participarem do PPA, que está sendo realizado pela Prefeitura de Marilândia, que 
será a diretriz dos quatro anos que a Prefeitura terá que seguir. Explicou ainda sua 
indignação ao Fundo Partidário de R$ 3,6 bilhões, que os Deputados e Vereadores 
estão querendo aprovar. O Presidente solicitou ao Secretário que verificasse a 
presença para dar início à ordem do dia da presente sessão, que verificou e 
constatou a presença de todos os Vereadores. Em cumprimento ao Artigo 173 do 
Regimento Interno. Ordem do Dia. Projeto de Lei n° 038/2017- De autoria de 
Edilidade, que "denomina Vera Casagrande Magnago o auditório da Unidade de 
Saúde Jaime Passamani". Colocado em segunda discussão e votação tendo sido 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nO 039/2017 - De autoria do Poder 
Executivo, que "dispõe sobre a criação da creche municipal Maria Dalva 
Passamani". Colocado em primeira discussão e votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Logo após, foi procedido com a entrega do Título de Cidadã 
Marilandense, que visa homenagear personalidades nascidas em outras cidades e 
que prestaram relevantes serviços ao município. O Presidente convidou o Vereador 
Sr. Jocimar Rodrigues Santana para fazer a entrega de Título de Cidadão 
Marilandense à Sra. Rosa Carmelina Falqueto, que representou sua mãe Elisa 
Lorenzoni Falqueto, que faleceu aos 107 anos, dias após a aprovação do referido 
título, não sendo possível a entrega do mesmo à ela. Agradeceu a presença da 
mesma e prestou suas homenagens aos serviços prestados a comunidade. Foi 
concedida a palavra para Sra. Rosa Carmelina Falqueto, que parabenizou a 
presença da assistência presente e agradeceu em seu nome e de toda família, ao 
Vereador Jocimar Rodrigues Santana pelo requerimento que levou ao recebimento 
do Título de Cidadã à sua mãe e pelas palavras que "devemos homenagear as 
pessoas enquanto estão vivas e não esperar para que morram para receber algum 
título". Relatou a vida humilde e dedicada que a mãe teve e a homenageou por seus 
esforços para que os filhos prestassem serviços à comunidade, no âmbito social, 
educacional e religioso. O Vereador Jocimar Rodrigues Santana fez o uso da palavra 
para parabenizar o evento Fashion Entre Elas organizado por alguns comerciantes í./.) 

locais. Parabenizou o trabalho da Fazenda ExperimentaIMde.l~ad~ilândiad Incl apedr, Q.L 
onde a Deputada Raquel Lessa protocolou um pedido para an an Ia ser ec ara a 
através de Lei, capital estadual de pesquisa do café conilon, somado a isso, o 
Deputado Estadual Evair de Meio irá replicar na Câmara Federal um Projeto de Lei ( 
declarando Marilândia capital nacional de pesquisa do café conilon. Parabenizou os 
responsáveis pelo 7° Encontro de trilheiros de Marilândia, onde contou com mais de , 
200 inscritos. Lembrou da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e 
múltipla de 21 a 28 de agosto, promovido pela APAE, que deu início com uma v 

passeata pelas ruas. E parabenizou a Sra. Carminha e sua família pelo trabalho -, 
prestado. O presidente passou a palavra para o Vereador Roberto Carlos Partelli, 
que parabenizou pelo encontro de trilheiros e requereu uma moção de pesar pelo 
falecimento da Sra. Luiza e um ofício em agradecimento ao Prefeito de Colatina pelo 
convite realizado a esta Casa de Leis, para participar do desfile cívico, realizado em 
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comemoração ao aniversário de Colatina. O Vereador Ivaldo da Silva fez o uso da 
palavra para deixar seu voto de pesar ao falecimento as Sr Luiza. Foi concedida a 
palavra para o Vereador Adilson Reggiani, que homenageou a Sra. Rosa Carmelina 
Falqueto e toda a sua família. Relatou que foi procurado por uma família humilde 
que necessitava de condução para uma visita a um ente querido que encontrava-se 
enfermo em Vitória e a Secretaria de Ação Social não disponibiliza motorista aos 
sábados e domingos, ficando a encargo da família ou de quem se dispuser a pagar 
pela viagem do motorista, requerendo assim que seja destinado um fundo que possa 
pagar estes motoristas para que possam trabalhar quando precisam deles nesses 
dias e parabenizou seu colega Vereador Ivaldo da Silva por apoiar a causa dos 
motoristas e deixou também seu voto de apoio pelo encerramento das perseguições 
políticas. Para encerrar, o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou 
os senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária a realizar-se às 18:00 
horas do dia 04 de setembro do ano em curso, e declarou encerrada a sessão, e eu, 
Vereador Secretário Jocimar Rodrigues Santana, redigi a presente ata, que segue 
assinada por mim e pelo Presidente. 
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